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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL – STYRELSEMÖTE
Datum

2019-05-16

Tid

12:10

Plats

BIIF-rummet

Beslutande

Ordf. Ebba Johnsson
Sekr. Ellen Rubinstein
Siri Westermark
Karin Abrahamsson
Gustaf Zetterberg
Hanna Sandström
Wilma Klemedsson

§ 192
OFMÖ
§ 193
Justeringspersoner
§ 194
Adjungeringar
§ 195
Dagordning

Ordförande förklarar mötet öppnat.
Beslut: Karin Abrahamsson och Siri Westermark väljs till att
jämte ordförande justera mötets protokoll.
Inga adjungeringar.
Beslut: Dagordning godkänns i föreliggande skick då § 11,
planering nollning, stryks.

§ 196
Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll är justerat och klart.

§ 197
Beslutsuppföljning

Inga beslut togs under föregående möte.

§ 198
Information

Hela styrelsen
Representanter ur styrelsen har under helgen besökt BRINN i
Luleå.
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Ordförande
Ebba har arbetat med schemat för vecka 0 och vecka
-1. Hon har även arbetat med att planera styrelsens
planeringshelg i augusti.
Sekreterare
Ellen har avslutat och justerat protokollet för VT-mötet. Hon
har arbetat med att justera rglementet och stadgarna utifrån
beslut tagna på VT-mötet.
Kassör
Karin har kassörat. Hon har betalt fakturor och beslutat att
bordlägga periodiseringen till hösten.
Studierådsordförande
Gustaf har varit på CEQ-möten samt varit
programledningsmöte.
Sexmästare
Wilma har arbetat med Brandsex på kvällspresentation. Hon
har även börjat att arbeta inför BTR-puben den 23 maj.
Arbetsmarknadskontakt
Siri har anordnat casekväll och fortsatt arbeta med
Branschdagens fakturaunderlag och planering.
Sportbas
Hanna har varit på möte med de övriga programutskotten på
sektionen angående fler nyktra event under nollningen.
Hon kommer att gå på ytterligare möten angående detta och
återkomma med mer information.

§ 199
Flagga

§ 200
Instagram i sommar

Ebba har tillsammans med Elin undersökt kostnader för att
köpa in en eller flera flaggor med BIIF:s logga på. En
supporterflagga ligger på ca 700 kr inkl. moms och att köpa två
flaggor ligger på ca 880 kr. Ebba kommer att undersöka saken
ytterligare och återkomma till styrelsen.

Schema skapas och varje styrelsemedlem skall lägga upp ett
inlägg på @biifsta.
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§ 201
Sponsring event efter nollning

§ 202
Filmning Revinge

§ 203
Övrigt

Ebba tar upp frågan om att söka sponsring till event efter
nollningen. Gemensamma åsikten är att vara försiktiga med att
söka sponsring och fokusera på branschdagen.
Ebba informerar om vikten av att veta vad som skall göras på
Revinge den 17 maj. Daniel kommer vara med som
kontaktperson från Revinge. Ebba, Elin och Jonas kommer
ansvara på plats.
Lophtet
Wilma tar upp bokning av Lophtet till höstfesten. Ebba eller
Hanna står på kontraktet.
Beslut: Ebba eller Hanna står på kontraktet på Lophtet och
BIIF tar ekonomiskt ansvar för bokningen.
Tentafika
Tentafika den 29 maj kl. 14. Ebba, Ellen, Karin och Wilma
bakar.
V-sektionen
Styrelsen på V-sektionen vill lägga stående bokning på tisdagar i
BIIF:et under nollningen 2019 för att ej konkurera med
Phöset.
Beslut: V-sektionens styrelse får stående bokning av BIIF:et på
tisdagar vecka 1, vecka 2 och vecka 3 under nollningen så länge
BIIF styrelsen får gå in om de behöver hämta grejer.

§ 204
Beslutssummering

Ebba eller Hanna står på kontraktet på Lophtet och BIIF tar
ekonomiskt ansvar för bokningen.
V-sektionens styrelse får stående bokning av BIIF:et på
tisdagar vecka 1, vecka 2 och vecka 3 under nollningen så länge
BIIF styrelsen får gå in om de behöver hämta grejer.

§ 205
Nästa möte

Beslut: Styrelsemöte 2019-05-22 12:10 i BIIF-et.

§ 206
Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Ebba Johnsson, ordförande

Ellen Rubinstein, sekreterare

Karin Abrahamsson, justerare

Siri Westermark, justerare
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